
ப��னனகரம
எழத�யவர: பதம�ப��ததன

ப��னனகரதமதப �றற�க ககடடரகக�ற!ரகள�? ந�த ப�%ர�ண�கரகள'ன கனமவப 
க��ல அஙக ஒனற��லம.. பரவ பணண�யம எனற ப2�லலக�ற�ரககள, அநதத 
தததவதமதக பக�ணட, ந�ய�யம எனற 2��தனப�ட கவணடய வ�த�த�ன. ஒர 2�. 
'�க�ர�ஜரகளகக�க' இமம�ய�ன �யமனத கதடகபக�டககக கடம�ப�டட வ2�ககம 
�ன'தத கதன!ககளகக உணம�ய�ல ஒர ப��ன நகரநத�ன அத.

ரய�லகவ தணடவ�ளதத�ன �கக��க, 2�ர�ய டபக��வககப க��க�றகத ஒர 
2நத, அத த�ன அஙக 'ப�ய�ன' ர�ஸத�. மககக�ரதத ந�னக க�ர வரம2 
த�ர�ள��கப க��க.�ம. எத�கர வணடகள வர�வ�டட�ல, இதறகக க�மளய�க உள 
வமளவகள உணட. மயல வமளகள க��ல.

இநதத த�வவ�யப ��ரகத2தமதத தர2�கக கவணட��ன�ல... 2�ற தற.�க 
�மD 2�ண2�ணததக பக�ணடரககம ப��ழத ப2னற�லத�ன கணபக�ளள�க 
க�ட2�ய�க இரககம. வD� பநடகச க2றறக கDமபகள. 2�ம.கய�ர��க 'மன'2��ல 
கஙமக' - அல., யமமனத�கன கறப��க இரககம? - அதத�ன. ��றக ஓர இரமப 
கவ.�, அதறகச 2றற உயரத தளள' அநத ரய�லகவ தணடவ�ளம.

�ற�ககம, வரம2ய�க �ன'தக கடகள - ஆ��ம, வ2�ப�தறகதத�ன!
தணண!ரக கD�யகள? இரகக�னறன. ��ன2�ர வ�ளகக? ஞ��க��லம. - 2�த�ரண 
எணபணய வ�ளகக, அத�வத 2நத�ரன இல.�த க�.ஙகள'ல (க�ரஷண �ட2தத�ல) 
ஏறற� மவதத�ல க��த�த�?

ப��னனகரததக கDநமதகளகக '�Rன ��டதத' வ�மளய�டவத�ல பவக ��ரயம. 
அநத மன'2��ல த!ரதததத�ல, �Rன ஏத? எஙக�ரநத �ணகக�ர வ!டகள'.�ரநகத�, 2�. 
2�யம அழக�ய �Dம, ஊ2�ய வமட, இதய�த� உரணட வரம. அத அநத ஊரக 
கDநமதகள'ன ரக2�யம.

ரய�லகவ தணடவ�ளதத�ன �ககதத�ல வ�மளய�டவத�ல எனன ஆனநதக��? 
கவ.� இரககதத�ன ப2யக�றத. க��கக கட�த எனற 2டடம கDநமதகளககத 
பதரய��? 'க��ன�ல' ப�றகற�ரககத த�ன பக�ஞ2ம ��ரம ஒD�நதகத! கDநமதகள 
த�ன எனன, 'க�ள�ககV�' 'ப�ல.�னஸ பட' கDநமதகள�, கம�� இமடய�ல க��க 
மடய��.�ரகக? பமகநகத�டம அநத இரமப ந�கரகதத�றக, வரம2ய�க ந�னற 
"கட��ரன'ங 2�ர!" எனற கததவத�ல பர�ம� ஆனநதம அவரகளகக. அதத�ன 
அவரகளககக க�மடககம ஆரம� ஆஙக�.க கலவ�.



ஐநத �ண�கக அபபறநத�ன ஊர க.க.பவனற உய�ர ப�றற இரககம. 

அபப��ழத�ரநத த�ன அவவரப ப�ணகள தஙகள கவம.மயச ப2யவ�ரகள. 
2�ர�ய வணடகள, தணண!ர எடககவரம ப�ணகள! அஙக தணண!ர எடப�த எனற�ல 
ஒர ��ரதப க��ர. இள வயத�ல நமரததத க��ல �ஞச �டநத தம., ��2மடநத 
கணகள - வ�டய வ�டய ��ன2�ர 'ஸ��னடம.'ப (கத�ர) ��ரததக பக�ணட இரநத�ல, 
��றக கண எனன��க இரககம? கணகளத�ம எனன இரம��? உமDப��ன 
ஆகர�கக�யதத�ல ஏற�டட கடடம�நத அDக. ஆகர�கக�ய��? அத எஙக�ரநத 
வநதத? ��கடரய�, வ�ஷக க�ர��கள, க�.ர� இதய�த� அஙக�ரநதத�கன உற�தத� 
ப2யயப �டக�னறன! எப�டய�வத உய�ர வ�D கவணடம எனற ஆம2ய�ரநத�ல 
எல.�ம நடககம. �மDய கறக�.தத �ன'தன, ப.� 2�ஙகஙகளடன கமகய�ல 
வ�ழநத வநத�ன; அமவகளம அவமனக பக�னறன; அவனம அமவகமளக 
பக�னற�ன. அதறக�க வ.�ம�யறற, வம2தமத வ�ரதத�ப2யய��ல ப2தபத�D�நத� 
க��ன�ன? வ�ழகமககய ஒர ப�ரய கவடமட, அதறபகனன?

கழதத�ல ஒர கரபபக கய�ற - வ�ழகமகத பத�ழவ�ன அற�கற�. அமதப �றற� 
அஙக அத�கக கவம.ய�லம.. அத கவற உ.கம ஐய�, அதன தர�ஙகளம கவற.
அம��ள ஒர ��ல க.�. வயத இர�த அல.த இர�தத�ரணடறக க�ல க��க�த. 
பரஷன 'ஜடக�' மவதத�ரகக�ற�ன; ப2�நத வணடத�ன. அம��ள, மரகக2ன 
(அவள பரஷன), அவன த�ய�ர, தம��, மரகக2ன கத�மர - ஆக ந�ர ஐநத 
க2ரநதத அவரகள கடம�ம. இரவரமடய வரம�டய�லத�ன, இவரகள 2�ப��ட - 
(கத�மர உள�ட), வ!டட வ�டமக, க��லஸ '��மல', மரகக2ன தம�� த�ரடடத 
தன��கக கஞ2� அடககக க�ச - எல.�ம இதறகள த�ன. எல.�ரம ஏககத2க 
கடயரகள த�ன. 'டல ஸV'ன'ல �2�மய �றகக கவற வD�? �2�, ஐய�, �2�! '�ததம 
�2� வநத�டப �றநதக��ம' எனற பவக ஒயய�ர��க, உடம��ல ��டகக��ல 
��டக�ற!கர, அஙக ந!ர ஒர ந�ள இரநத�ல உ�கக அடவய�றற�.�ரநத வரம அதன 
அரததம!

அனமறகக மரகக2னககக கஷ�, அவனம, அவன கத�மரயம 'தணண� 
க��டட' வ�டட கரஸ வ�டட�ரகள. வணட 'கட� ககர' அடததத. ஏரகக�ல ஒடநதத. 
கத�மரகக �.��ன க�யம. மரகக2னகக ஊம�யட. வ!டடல பக�ணடவநத 
க��டமப��ழத க�சச மச2�லம.. நல. க�.ம கடதத�ரநத�ன, இநத ��த�ர வ.� 
பதரய��.�வத க�டகக. வ!ககதத�றக எனனதமதகய� அமரததப ப2�ன�ள அம��ள. 
அபப��ழதத�ன 2றற க�2�ன�ன. அவனககப ��ல கஞ2� கவணட��ம! 
அம��ளவககக க.�க��ட இனனம இரணட ந�ள இரகக�றத. வ!டடல க�க2த?

அம��ள தணண!ர எடகக வரக�ற�ள.



'கம'��ரடட �ஞ2�ஙகதத�ன�ட இனமறககச 2நத�ரன வரகவணடம. ஆன�ல 
அத க�கதத�ல �மறநத பக�ணட�ல மன'2���.�ட எனன ப2யய மடயம?
எபப��ழதமக��ல இமரச2லத�ன. ஒரவ�ற தணண!ர ��டதத�யவ�டடத. த�ரம�� 
வரக�ற�ள.

2நத�ன �ககதத�ல ஒரவன - அம��ளவ�ன க�ல பர�ம� ந�ள�கக 'கண' 
மவதத�ரநதவன.

இரவரம இரள'ல �மறக�ற�ரகள. அம��ள மகக�ல ர��ய 2ம��த�தத 
வ�டட�ள. ஆம, பரஷனககப ��ல கஞ2� வ�ரககதத�ன!

எனனக�� கறப, கறப எனற கமதகக�ற!ரககள! இதத�ன ஐய�, ப��னனகரம!


